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HET FAMILIEGESPREK;  

EEN EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE? 
 

 

ONDERZOEK 

Wat zijn de effecten van de consequente inzet van het familiegesprek  

in de wijkverpleegkundige zorg op 

1) kwaliteit leven, ervaren belasting en familie functioneren? 

2) de inzet en kosten van professionele zorg? 

 
Methode kwalitatief 

Interviews met families en wijkverpleegkundigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Als dit gesprek eerder was geweest, 
had het niet zolang hoeven duren. Dan 

was meteen duidelijk geweest dat het te 
zwaar werd voor mijn moeder, dat er 
meer hulp nodig was. Dan was ze niet 

zo overbelast geraakt“ 
 

Zoon meneer met halfzijdige                 
verlamming over het familiegesprek 

 

“Alleen dat iedereen er was, dat we met ons 
allemaal samen hebben gepraat, in plaats van 

met de ene persoon en dan de andere, en dan de 
eerste opnieuw, en ze zijn het niet eens…. 

. 
En nu gingen we gewoon samen zitten, hadden 

discussie, maakten afspraken. Ik vond het 
geweldig! ” 

 
Kleindochter over het familiegesprek 

 

Ik geniet van 
familiegesprekken; vind het 
leuk, het werkt preventief, 

het is de kracht van mijn vak. 
 

    Wijkverpleegkundige over 
het familiegesprek 

‘Wat je terugkrijgt van mensen, is dat ze 
het fijn vinden om eindelijk te kunnen 
uitspreken wat ze bezighoudt, hoe ze 
denken over iets. En dat mensen echt 

met elkaar in gesprek komen, dat je de 
communicatie bevordert onderling.’ 

he 
Wijkverpleegkundige  



METHODE KWANTITATIEF 
 

Quasi-experimenteel onderzoek 

 

 

Resultaten 
• Familie functioneren verbetert significant (meer) in de interventiegroep (p=.01), 

kwaliteit van leven van patiënten blijft stabiel.  
• Ervaren belasting onder familieleden neemt toe in de controlegroep (p=.018) en blijft 

stabiel in de interventiegroep (p=.43) 

• Inzet en kosten van wijkverpleegkundige zorg verminderd (0.6 uur per week minder) 
significant in de interventiegroep (p=.023) 

 

CONCLUSIE 

De inzet van het Familiegesprek leidt tot verbetering in kwaliteit 

van zorg en tegelijkertijd een lagere inzet van wijkverpleegkundige 

zorg en dus afname van zorgkosten. 

 
Voor vragen over het familiegesprek (onderzoek en training) kun je contact opnemen met  

Marie Louise Luttik m.l.a.luttik@pl.hanze.nl  
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Studiepopulatie: 
70 families (34 interventie/36 controle) 

- 51 cliënten (± 80 jr, 51% man) 
- 61 familieleden (± 67jr, 40% man) 

 



 

 


